
Hvorfor går stadigt flere private aktører sammen med kommuner-
ne om at sikre byområders attraktivitet og yderområdernes tiltræk-
ningskraft, samt forbedre virksomhedernes rammebetingelser?

Hør buddet fra blandt andre investoren, den forretningsdrivende og 
formanden for cityforeningen, der alle giver deres personlige blik på, 
hvordan samarbejder om konkrete byområder kan skabe værditil-
vækst og udvikling lokalt.

På konferencen får du inspirerende eksempler fra ind- og udland 
på private og offentlige bysamarbejder, der har til formål at skabe 
vækst og udvikling i f.eks. innovationsdistrikter, bymidter og er-
hvervsområder ved at løfte og puste liv i eksisterende by-, turist- og 
erhvervsområder.

Konferencen er målrettet private og offentlige aktører med interesse 
for udviklingen af privat-offentlige bysamarbejder.

B U S I N E S S  O G 
B Y S A M A R B E J D E R

-  M E D  B Y E N  PÅ  B U N D L I N I E N

Konference om privat-offentlige bysamarbejder 
mandag den 18. juni 2018 i Gladsaxe Erhvervsby



9.30 
Ankomst, netværk og udstilling om  
privat-offentlige bysamarbejder

10.00 
Velkomst 
VED MAJ GREEN BY- OG MILJØDIREKTØR I GLADSAXE  

KOMMUNE OG FORMAND FOR NETVÆRK OM PRIVAT- 

OFFENTLIGE BYSAMARBEJDER

10.20 
Med byliv på bundlinien
Flere og flere private aktører går i disse år sammen 
med kommunerne om at sikre byernes attraktivitet og 
lokalområdernes tiltrækningskraft. Hvad skyldes det? 
Og hvorfor går PensionDanmark med? Hør om de po-
tentialer, der er i at samarbejde om byen set fra et inve-
stor- såvel som fra et samfundsøkonomisk perspektiv. 
VED MIA MANGHEZI, PROJEKTUDVIKLINGSDIREKTØR,  

PENSIONDANMARK

11.00 
Pause, netværk og udstilling om  
privat-offentlige bysamarbejder

11.20 
BID på svensk
Foreningen Svenska Stadskärnor har med inspirati-
on de internationale Business Improvement Districts 
(BIDs) udviklet en samarbejdsmodel for at sikre en 
positiv udvikling i svenske bymidter. Den svenske sam-
arbejdsmodel er en frivilligt organiseret arbejdsmetode 
mellem kommuner, ejendomsejere, detailhandlende, 
hoteller, restauranter, kulturinstitutioner og turistbran-
chen, og med stor succes implementeret i Linköping.
MØD MARIANNE LIND, NÄRINGSLIVSUTVECKLARE I 

LINKÖPING, OG AKTIV I SVENSKA STADSKÄRNOR.

12.00 
Pause – frokost og udstilling om  
privat-offentlige bysamarbejder 

13.00 
Erfaringer fra danske privat-offentlige  
bysamarbejder 
Beretninger fra private aktører og ildsjæle i udvalgte 
danske bysamarbejder. Hvordan gør de? Hvilket mind-
set kræver samarbejdet og hvad er potentialet? Mød:
HENRIK NORUP, SENIORPROJEKTUDVIKLINGSCHEF I  

MT HØJGAARD, GLADSAXE ERHVERVSBY

PER ANDERSEN, DIREKTØR OG FORMAND FOR ESBJERG  

BYFORUM

MIKKEL NIESS, BIDFACILITATOR BID-DANMARK OG TIDLIGERE 

VAREHUSCHEF I FØTEX VEJLE.

MICAEL DUNCAN, SELVSTÆNDIG KONSULENT OG  

NÆSTFORMAND I BUSINESS SLAGELSE 

14.00 
Debat med oplægsholderne i 3 temaspor
➔  Byliv på bundlinien – what’s in it for me?
➔  Bedre bymidter – hvad sker der, når vi puljer  

indsatserne? 
➔  Et spørgsmål om mindset – Hvad kræver det af  

parterne?

15.00 
Pause, netværk og udstilling 
om privat-offentlige bysamarbejder 

15.30 
’Vi er dem vi kender’ 
– et innovationsdistrikt i Danmark 
I arbejdet med at skabe flere attraktive og erhvervsven-
lige vidensmiljøer ser vi i dag en udvikling af innova-
tionsdistrikter i hele verden, hvor netværksforeninger 
opstår på tværs mellem vidensinstitutioner, virksom-
heder, startups og inkubationsmiljøer. Denne form for 
byudvikling er udtryk for en samtænkning af økonomisk 
udvikling, byudvikling og netværk på tværs af sektorer. I 
2017 stiftedes Ørestad Innovation City Copenhagen, der 
er Københavns internationale innovationspartnerskab.
MØD CAROLINA BENJAMINSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

FOR ØRESTAD INNOVATION CITY COPENHAGEN (ØICC)

16.15 
Afrunding 
Tak for i dag ved Maj Green

16.30 
Dagen slutter

P R O G R A M



O M  O P L Æ G S H O L D E R N E

Mia Manghezi er projektudviklingsdirektør i PensionDan-
mark, hvor hun blandt andet fungerer som bestyrelses-
repræsentant i foreningen Gladsaxe Erhvervsby, der er 
en organisation stiftet af virksomheder med interesser 

i området. Virksomhederne arbejder for at udvikle området fra et 
gammelt industriområde til et attraktivt erhvervskvarter til gavn for 
virksomheder og medarbejdere.

Marianne Lind er Näringslivsutvecklare i Linköping 
Kommune, og medlem af Svenska Stadskärnor, der er 
en landsdækkende sammenslutning af virksomheder, 
interesseorganisationer og kommuner, der har til formål 

at udvikle bymidter i Sverige. Marianne Lind har spillet en aktiv rolle 
i udviklingen af Sveriges BID-model, og implementeringen af den i 
Linköping, der er nomineret til ’årets stadskärna 2018’.

Henrik Norup er seniorprojektudviklingschef i MT Høj-
gaard, og bestyrelsesmedlem i foreningen Gladsaxe Er-
hvervsby.

Per Andersen er tidligere bankdirektør og formand for 
Esbjerg Byforum, der med 23 år på bagen er et af landets 
ældste bymidtesamarbejder.

Mikkel Niess er indehaver af BID Danmark og formand 
for cityforeningen City Vejle. Mikkel fungerer desuden 
som facilitator af en lang række af bysamarbejder. Han 
har 22 års erfaring fra detailhandlen, og har siddet i flere 

city og centerbestyrelser både som formand og næstformand. Der-
med har han et indgående kendskab til detailhandlens udfordringer 
og tankegang. 

Micael Duncan er selvstændig konsulent og næstfor-
mand i Business Slagelse, som blandt andet arbejder for 
udviklingen af ”Slagelse by - én butik”

Carolina Benjaminsen er administrerende direktør for 
Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC), der blev stif-
tet som et netværkspartnerskab i 2017 med medlemskab 
af virksomheder, videns- og kulturinstitutioner. Med en 

ph.d. i læringsteori, og en fortid som leder af et forskningscenter og 
iværksætter, har Carolina mere end sytten års erfaring i at bygge bro 
og flytte mennesker og organisationer fremad.

Maj Green er By- og Miljødirektør i Gladsaxe kommune 
og formand for netværk for privat-offentlige bysamarbej-
der. Som leder af Erhverv og Vækst har hun blandt andet 
stået i spidsen for udarbejdelsen af Gladsaxes vækst-

strategi, Gladsaxes Erhvervspolitik og udviklingen af Gladsaxes er-
hvervsservice. Hun er desuden Gladsaxe Kommunes repræsentant i 
bestyrelsen for foreningen Gladsaxe Erhvervsby.



TID: 18. juni 2018, kl. 09:30-16:30

STED: Gladsaxe Erhvervsby, Fokus Asset Management,  

Sydmarken 44, 2860 Søborg

PRIS: 550 kr. (konferencen er gratis for medlemmer af 

Netværk for Privat-Offentlige Bysamarbejder). Prisen 

inkluderer forplejning gennem hele dagen.

TILMELDINGSFRIST: 11. juni 2018 kl. 12. Bemærk: der 

er begrænsede pladser hvorfor tilmelding sker efter 

’først-til-mølle-princippet’.

Konferencen arrangeres i regi af netværk for privat-offentlige by-
samarbejder, der består af private og offentlige repræsentanter 
fra bysamarbejder i Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, Hillerød, 
Hjørring, Odense, Slagelse, Varde, Vejle, Aalborg og Aarhus samt 
Realdania By og Byg, KL og Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen der 
udover kommunerne også er de finansierende parter bag projektet. 
Dansk Byplanlaboratorium fungerer som sekretariat for netværket.

I netværket deltager desuden deltager repræsentanter fra DI, DE, 
AAU, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet og Realdania.

P R A K T I S K E  I N F O R M AT I O N E R


